
ČMP, Poděbrady, 11. 9. 2022 

 

Adresa 

Městská sportovní hala, Na Vinici 766, 290 01 Poděbrady 

 

Harmonogram 

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_all_harmonogram.php?zavod=58 

 

Startovka  

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_cxx_startovka.php?zavod=58 

 

ČMP 

8-10 let SINGL

 

- Vokáčová Julie 

- Vršecká Julie 

- Rozanski Viktorie 

- Mírková Veronika 

- Černá Magdaléna 

 

Sraz v 8,00 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ. TÝMY DOLADÍ TRENÉR. 

NAMALUJE TRENÉR!  

KLUBOVÉ OBLEČENÍ! 

 

8-10 let týmy   

- Vokáčová, Vršecká 

- Černá, Mírková 

 

Sraz pro všechny v 11,00 hod v hale.   

S sebou – dres, bílé boty, silonky, věci na česání – lak, gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ. TÝMY DOLADÍ TRENÉR. 

NAMALUJE TRENÉR!  

KLUBOVÉ OBLEČENÍ! 

 

 

 

 



SAMC 

Harmonogram 

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_all_harmonogram.php?zavod=58 

 

Startovní listina 

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_samc_startovka.php?zavod=58 

 

- po příjezdu do haly – rodiče či závodník si vyzvedne startovací číslo a 

provede registraci  

Do 7 let  

- Holečková Tereza 

- Nováková Karolína 

Sraz v 13,00 hod v hale.   

S sebou – topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání – lak, 

gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ – ALESPOŇ CULÍK. 

KLUBOVÉ OBLEČENÍ s sebou.  

 

8-10 let 

- Vokáčová Julie 

Sraz v 14,00 hod v hale.   

S sebou – topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání – lak, 

gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ – ALESPOŇ CULÍK. 

KLUBOVÉ OBLEČENÍ s sebou.  

 

11-13 let 

- Vokáčová Ester 

Sraz v 15,00 hod v hale.   

S sebou – topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání – lak, 

gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ – ALESPOŇ CULÍK. 

KLUBOVÉ OBLEČENÍ s sebou.  

 

14-16let 

- Holečková Anna 

- Marková Linda 

- Vašíčková Adéla 

http://fisaf.it4sport.cz/vystup_all_harmonogram.php?zavod=58
http://fisaf.it4sport.cz/vystup_samc_startovka.php?zavod=58


 

Sraz v 16,00 hod v hale.   

S sebou – topík nebo tílko, legíny, závodní boty nebo sportovní boty, věci na česání – lak, 

gel, pinetky, vlásenky.  

UČESANÁ – ALESPOŇ CULÍK. 

KLUBOVÉ OBLEČENÍ s sebou.  

 

Kdyby cokoliv volejte nám. Moc se těšíme <3  


